
  
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alur Metodologi Penelitian 

Proses metodologi penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam 

pengerjaan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian tugas akhir mulai dari 

proses pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Untuk memudahkan 

dalam menjelaskan proses ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk alur data. Alur 

metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian 
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Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian. 

3.2. Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam meneliti ini adalah memilih dan merumuskan 

masalah serta dapat dilihat dari sumber-sumber yang ada. Adapun tahap 

perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mulai  

Merupakan tahap awal dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

2. Perumusan Masalah 

Setelah dimulai, maka tahapan selanjutnya adalah mengamati dan mencari 

permasalahan yang terjadi pada perpustakaan UIN Suska Riau. 

3. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini.  

4. Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan penelitian ini. Karena dengan melakukan studi pustaka, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. 

 

3.3.  Tahap Pengumpulan Data 

Adapun tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

merekam berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi atau kondisi 

penggunaan sistem informasi perpustakaan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik non Participant observation, yaitu peneliti secara 

tidak langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati 

sebagai sumber data. Dengan alat camera smartphone dalam pengambilan 

data, hasil observasi dapat dilihat di lampiran C. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti terhadap 

narasumber atau sumber data. Pada teknik wawancara ini menggunakan 

teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui pasti apa 

informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya 

sudah dibuat secara sistematis Peneliti bertatap muka langsung dengan 

narasumber di perpustakaan UIN Suska Riau. Untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung seperti bagaimana proses bisnis 

yang berjalan pada perpustakaan tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih jelas permasalahan yang terjadi. Hasil wawancara 

terdapat di lampiran A. 

3. Menentukan Data Primer dan Data Sekunder 

Adapun data primer dan data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. 

Seperti data  tentang bidang sarana dan prasarana seperti sejarah,  

profil,  visi, misi,  tujuan, jumlah asset,  struktur organisasi, dan data 

yang didapat dari hasil wawancara. Data primer juga didapat melalui 

observasi yang ditujukan kepada objek penelitian. 

b. Data sekunder 

Data didapat secara tidak langsung ke objek penelitian. Seperti data 

yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet sebagai bahan referensi. 

 

3.4. Tahap Analisis Proses Bisnis 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis proses bisnis. Dalam 

menganalisis proses bisnis peneliti menganalisis dan menguraikan proses bisnis 

pada perpustakaan baik proses bisnis utama dan proses pendukung dalam 

menganalisis proses bisnis peneliti melakukan selft assessment dengan tools: 
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1. Performance Matrix 

Performance matrix digunakan untuk menganalisis tidak hanya sebaik apa 

proses bisnis dilakukan tetapi seberapa penting proses tersebut (Andersen, 

2007). 

2. Cause and Effect Chart 

Fish bone diagram atau disebut juga ishikawa diagram atau diagram sebab 

akibat merupakan diagram yang menggambarkan keterkaitan sistematik 

antara akiba dari permasalahan yang dideteksi dan akar-akar penyebab 

masalahnya. 

 

3.5. Tahap Perancangan 

Pada tahap ini, yang menjadi acuan penulis dalam melakukan perancangan 

sebuah system informasi perpustakaan yang baru yang mendukung proses bisnis 

perpustakaan perancangan dilakukan dengan metode prototype. Metode prototype 

Dewantara (2014) sebuah desain prototype adalah bagian dari produk yang 

mengekspektasikan logika maupun fisik interface eksternal yang ditampilkan. 

Pendekatan prototyping memungkinkan nantinya pengguna memberi masukan 

kepada pengembang perangkat lunak. Pengguna akan melihat dan memberikan 

evaluasi setiap desain perangkat lunak yang diusulkan, proses tersebut terus 

berkelanjutan hingga desain tersebut telah mencukupi kebutuhan pengguna. 

Berikut proses yang dilakukan dalam prototype .  

1. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan perangkat lunak (Initial 

Requirement). 

2. Melakukan perancangan cepat (Quick Design). 

3.  Membuat prototype.  

4. Evaluasi dilakukan oleh pengguna terhadap prototype (Customer 

evaluation).  

5. Apabila desain tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka prosesnya 

akan masuk siklus iterasi pada langkah berikutnya. Apabila telah 

memenuhi kebutuhan maka dapat berlanjut pada langkah berikutnya.  

6.  Perubahan rancangan dan desain (Review & Update).  
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7.  Pengembangan perangkat lunak berskala besar dapat dimulai 

(Development).  

 

3.6. Tahap Dokumentasi Hasil Penelitian 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

dari awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian Konsultasi terhadap 

pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk memberikan saran 

dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 

3. Selesai. 


